
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 
podľa ústavného zákona č. 357/200č Z.z. o ochrane verejného záujmu za rok 2019 

 
 
predkladá: Ing. Silvia Masárová OCU 294 
oznámenie za rok 2019 podané: 25.03.2020 
 
vykonávané funkcie: starostka obce 

Ku dňu podania oznámenia spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára 
s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 
Popri výkone funkcie verejného funkcionára nevykonávam žiadne zamestnanie v pracovnom pomere, alebo 
obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu podľa čl. 7 ods. 1 písm. b)  ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z. Nevykonávam žiadnu podnikateľskú činnosť, alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť 
posúdenú podľa čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1. písm. b) ústavného zákona č.  357/2004 Z. z. Počas výkonu verejnej 
funkcie mám tieto funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb 
vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb [čl. 5 ods. 3 a 4 a čl. 7 ods. 1 písm. 
c) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. – členka Sekcie medzinárodných vzťahov Rady ZMOS, členka Kontrolnej 
komisie RZMOSP. Príjmy dosiahnuté v predchádzajúcom kalendárnom roku podľa čl. 7. ods. 1 písm. d) 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. – vyplatený príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára 22.007,41€  
a žiadne iné príjmy nemám, vrátane príjmu z výkonu iných funkcií, zamestnaní, alebo činností, v ktorej 
vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára. Nemám paušálne 
náhrady za rok 2019, iné príjmy ani žiadne ostatné príjmy. Vlastním tento nehnuteľný majetok: DR v k.ú. Veľké 
Bierovce vedený na parcele č. 278/4 100%, Pivnicu na ovocie a zeleninu v k.ú. Veľké Bierovce vedenú na parcele 
č. 278/1 100%, Záhradu v k.ú. Veľké Bierovce vedenú na parcele č. 278/1 a  278/3 100%, Byt v bytovom dome 
v k.ú. Nitra vedený na parcele č. 2247/1 100%, Garážové státie v garážovom dome v k.ú. Nitra vedené na 
parcele č. 2248/1 100%, Ostatné plochy 18,05m2 v k.ú. Nitra vedené na parcele č. 2247/2, 2248/2 a 2248/3  
100%, Chatu v k.ú. Kravany nad Dunajom vedenú na parcele č. 647/3 100%, Záhradu v k.ú. Kravany nad 
Dunajom vedenú na parcele č. 647/1 100% a Zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Kravany nad Dunajom vedené 
na parcele č. 647/2 100%. Nemám žiadne vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok 
minimálnej mzdy podľa čl. 7. ods. 4 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Nemám vlastníctvo 
majetkového práva, alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok 
minimálnej mzdy podľa čl. 7. ods. 4 písm. c) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Neexistujú žiadne záväzky, 
ktorých predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy podľa 
čl. 7. ods. 4 písm. d) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Neužívam nehnuteľné veci vo vlastníctve inej fyzickej 
osoby alebo inej právnickej osoby podľa čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Neužívam 
hnuteľné veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-
násobok minimálnej mzdy podľa čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. neprijala som dary 
alebo iné výhody, ktorých hodnota od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok 
minimálnej mzdy podľa čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  

 

 

 

 


